
ta ve Ömer b. Raslan el-Bulkinl Ma'riie
tü'l-mülimmat bi-reddi'l-Mühimmat'
ta İsnevl'nin görüşlerini eleştirmişlerdir 
(eser üzerine yapılan diğer çalışmalar için 
b k. et-Temhld, neşredenin girişi, s. 29-30). 
el-Mühimmat'ın çeşitli kütüphanelerde 
nüshaları mevcuttur (mesela bk. Süley
maniye Ktp., Murad Buhar!, nr. ı 32; Da
rü'l-kütübi' z-Zahiriyye [muhtelif ciltler [, 
nr. 2327, 2328, 2509, 4119, 5730, 5970, 
7869, 12320; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 
410 [c. 1-VJ; nr. 497 [c. 1-IIJ; nr. 498) . 9. 
Metali'u 'd-de]fa'i]f ii tal;.riri'l-cevami' 
ve'l-ievari]f. Bazı kaynaklarda el-Leva
mi' ve'l-bevari]f fi'l-cevami' ve'l-ieva
r~ adıyla da anılır (nşr. Nasr Ferld Muham
med, baskı yeri ve tarihi yok [Müessese
tü't-teavüni'l-camilj ). Eser. Erciyes Üni
versitesi ilahiyat Fakültesi'nde Mehmet 
Karakaş tarafından yüksek lisans tezi ola
rak neşre hazırlanmıştır. 10. et-Ten]fil;. 
(([ma yeridü) 'ale't-Taşl;.il;. (et- Ten/ı:if:ı li
müşkilati 't- Taşf:ıll:ı). Ebu İshak eş-Şirazl'
nin et-Tenbih adlı eserindeki görüşleri 
değerlendirip sahih olanlarla tercih edi
lenleri tesbit için Nevevi'nin yazdığı Taş
l;.il;.u't-Tenbih' i ikmal ve tashih amacıy
la kaleme alınmıştır (Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye, nr. 2143).11. Te~kiretü'n-nebih 
ii Taşl;.il;.i't-Tenbih. Nevevi'nin adı geçen 
eserine dair ikinci bir çalışma olup Mu
hammed Akleel-İbrahim tarafından her 
iki kitap birlikte neşredilmiştir (1-111, Bey
rut 1417/1996). 12. Kdti'l-mul;.tac . "Ki
tabü'l-Müsa~at"a kadar Minhdcü'Ha
libin'in şerhidir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye, nr. 2021 -2024; el-Mektebetü'l-Ezhe
riyye, nr. 734-735, 2603). 13. el-Hidaye 
ila evhdmi'l-Kiiaye. İbnü'r- Rif'a'nın et
Tenbih üzerine yazdığı Kiiayetü'n-ne
bih adlı şerhle ilgili olup bir nüshası Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır 

(nr. 3 ı O, B-25804) 14. Cevahirü '1-bal;.
reyn ii tena]fuzi'l-l;.ıbreyn. Rafil ve Ne
vevl'nin görüşlerindeki çelişki ler hakkın

dadır (Darü'l-kütübi ' l-Mısriyye, nr. 78, 284, 
109 ı; Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 2 143). 
15. Tırazü '1-mel;.atil ii elgazi'l-mesa'il 
(Darü'l -kütübi 'z-Zahiriyye, nr. ı 338, 7781; 
ei-Mektebetü'I-Ezheriyye, nr. 921,2871, 
22610; Darü'l-kütüb i 'l-Mısriyye, nr. ı 57, 
1445). 16. el-Cevahirü'l-mu<ji'e ii şer
l;.i'l-mu]faddimeti'r-Ral;.biyye ti'l-ie
ra'iz (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, m 395). 17. 
izal;.u'l-müşkil min al;.kdmi'l-l]unşa'l
müşkil (Af:ıkamü 'l-tıunaşa) ( el-Mektebe
tü'l-Ezheriyye, m ı 9 ı 5, 2999; Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, m 7928, 8393). Eser, İbra
him b . Abdülazlz el-Gusn tarafından 
Camiatü'I - imam Muhammed b. Suud'
da yüksek lisans tezi olarak neşre hazır
lanmıştır ( 1407/1 987). 18. el-FunJ.]f ve 

<Jav'ü ziyadat 'ald Minhaci't-talibin 
li'n-Nevevi (Ma'hedü ihyai'l-mahtGtati'l
Arabiyye, nr. 248). 

İsnevl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: el-Eşbah ve'n-ne
?:a'ir, Naşil;.atü üli'n-nüha ii men 'i is
ti.l]dami'n-naşara, Tel.l]işü'r-Rafi'i'ş-şa

gir (bey' bahsine kadar), Tell]işü'r-Ra
ii'i'l-kebir, el-Cami', Şerl;.u Envari't
tenzil, Nüzhetü'n-neva?:ır ii riyazi'n
nqa'ir, Şerl;.u't-Teshilli'bn Malik (ta
mamlanmamıştır), Şerl;.u Eltiyyeti İbn 
Malik, Şerl;.u't-Tenbih, el-Bal;.rü'l-mu
l;.it, en-Naşi]J.atü '1-cami'a ve'l-l;.ücce
tü '1-ktitı'a. 
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Doğu ve güneydoğudan Akdeniz, ku
zey, kuzeybatı ve güneybatıdan Atlas 
Okyanusu ile kuşatılan ülkenin batısında 
Portekiz. kuzeyinde Fransa ve Andorra 

iSPANYA 

bulunur. Yönetimi altındaki Balear, Cha
tarinas (Akdeniz) ve Kanarya (Atlas Okya
nusu) adaları ile Afrika kıyılarındaki Ceu
ta ve Melilla şehirleri dahil yüzölçümü 
504.783 km 2 , nüfusu 39.371.000'dir 
( 1998) Başşehri Madrid (2 .9 10.000), diğer 
büyük şehirleri Barselona ( 1.624.000), 
Valencia (753.000), Sevilla (659.000), Za
ragoza (586.000) ve Malaga'dır (5 ı 2.000). 
Meşrutl monarşiyle idare edilen ülke iki 
meclisli (dört yıl için seçilen 350 üyeli mil
let meclisi ve 257 üye! i senato) bir parla
mentoya sahiptir. 

I. FiZiKi ve BEŞERi COGRAFYA 

İspanya arazisinin orta kesimlerini Me
seta denilen yüksek bir plato oluşturur. 
Bu plato üçüncü zamanda meydana ge
len hareketler sonucunda yer yer kırıklar
la parçalanmış ve üzerinde yükselen dağ 
sıralarıyla birbirinden ayrılan havzalara 
bölünmüştür. Yarımadanın ortasında ba
tıdan doğuya doğru arka arkaya uzanan 
Sierra de Gredos ve Sierra de Guadarra
ma dağları Meseta'yı ikiye ayırmakta ve 
bunlardan kuzeydekine Eski Kastilya (Ku
zey Meseta), güneydekine ise Yeni Kastil
ya (Güney Meseta) denilmektedir. Mese
ta' nın çevresini kuzeydoğuda İberya, ku
zeybatıda Kantabriya ve güneyde Sierra 
Morena dağları kuşatır. Ülkenin kuzey
doğusunda Fransa ile sınır oluşturan 
Pireneler ile güneyinde Akdeniz kıyısında 
uzanan Betik dağları daha genç olup Alp 
kıvrımları sistemine bağlıdır. Bu dağlarla 
Meseta arasında kuzeydoğuda Ebro nehri 
etrafında gelişen Aragon ve güneybatı
da Guadalquivir nehri çevresinde gelişen 
Endülüs havzaları yer alır. 

Ülkede üç farklı iklim tipi seçilir: Kuzey
batıda Galicia kıyılarında ılıman ve her 
mevsimi yağışlı olan okyanus iklimi, iç ke
simlerde mevsimler arasında hem sıcak
lık hem de yağış bakımından farklılaşma
nın belirgin bir biçimde ortaya çıktığı ka
rasal iklim ve Akdeniz kıyı şeridinde yaz
ları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı ge
çen Akdeniz iklimi. Coğrafi özellikleri açı
sından Türkiye'ye çok benzeyen İspanya'
nın iç kesimleri Anadolu'da da olduğu gi
bi step (bozkır) görünümündedir. Güney
deki Endülüs bölgesinin kurak tepelerin
de yoğunluk kazanan mantar meşesi or
manları ülkenin önemli bir gelir kaynağını 
teşkil eder. En önemli akarsular, Porte
kiz topraklarına geçtikten sonra batıda 

Atlas Okyanusu'na ulaşan Douro, Tajo, 
Guadiana ve Guadalquivir ve Akdeniz' e 
ulaşan Ebro'dur. Ülkenin büyük bir kesi
minde kuraklık hüküm sürdüğü için akar
su rejimleri düzensizdir. Nehir suları sa
dece kışın üç ayında boldur. Özellikle yaz 
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mevsiminde büyük nehirler dahi geniş 
yatakları içinde küçük birer dere halini 
alır. ilkbahar mevsiminde ise yer yer taş-

. kınlar görülür. 

İspanya büyüklüğüne oranla az nüfus
lu bir ülkedir (78/km 2) ve iç kesimler kıyı
lara göre çok tenhadır: ancak Madrid gibi 
önemli şehirlerin çevresinde nüfus top
lanmaları görülür. Atlas Okyanusu kıyıla
rındaki Bilbao ve Akdeniz kıyılarındaki 
Barselona sanayi bölgeleri en kalabalık 
yerlerdir. % 68'i Katolik, %o 1'i Protestan 
ve % 1'i müslüman olan halkın % 74'ü 
İspanyol,% 17'si Katalan,% 6'sı Galicia 
ve % 2'i Bask dillerini konuşur. 

Ülke arazisinin yaklaşık beşte ikisi tarı
ma elverişlidir ve bu alanların üçte birin
de tahıl ekilir. Thhıl ziraatı 1990 yılına ait 
rakamlara göre 9.415.000 ton arpa ve 
4. 760.000 ton buğdayla Meseta'nın ge
niş düzlüklerinde yapılan tarımın esasını 
teşkil eder: mısır daha çok kuzeybatıda 
okyanusa komşu bölgelerde, pirinç ise 
kuzeydoğuda Ebro deltasında yetiştirilir. 
Tarım ürünleri arasında tahıldan sonra 
sırayı şeker pancarı (7 milyon tondan faz
la) ve patates(5 milyon tondan fazla) alır. 
Akdeniz kıyı şeridinde narenciye. üzüm 
ve zeytin gibi Akdeniz iklimiriin tanıtıcısı 
olan ürünler yaygınlaşır. Ülke üzüm üre
timinde dünyada üçüncü (6.5 milyon ton). 
portakal üretiminde ise (2.5 milyon ton) 
dördüncü sıradadır. İspanya'da bozkırla
rın geniş yer tutması özellikle küçükbaş 
hayvan yetiştirilmesini teşvik etmiştir. En 
fazla koyun beslenir: 25 milyon başı bu
lan koyunların çoğu merinos cinsidir. 

İspanya yer altı kaynakları bakımından 
zengindir: madenierin daha çok kıyılara 
yakın kesimlerde bulunması kolaylıkla ih
raç edilmesini sağlamıştır. ll. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra daha çok gelişen İspanya 
ağır sanayiinin başlıca unsuru olan demir 
cevheri kuzeyde Bilbao çevresinde çıka
rılmaktadır. Bu yöre, Oviedo kömür hav
zasının da yakınlığı sebebiyle en önemli 
sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir: 
demirin beşte üçü, çeliğin beşte dördü 
burada üretilir. En önemli manganez ve 
civa yatakları güneyde bulunur. ispanya 
civa üretiminde dünyanın önde gelen ül
kelerinden biridir. Kuzeyin dışında sana
yinin geliştiği öteki bölgeler kuzeydoğu
daki Katalanya ile Madrid çevresidir. Ka
talonya daha çok pamuklu ve yünlü do
kuma, Madrid çevresi metalürji, kimya 
ve çeşitli gıda sanayilerinin yoğunlaştığı 
kesimlerdir. 

Ülke ulaşımında 13.000 kilometreye 
yaklaşan demiryolu ile 300.000 kilomet-
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reyi aşan karayolu ve tarifeli sefer yapan 
yirmi beş havaalanı hizmet verir. Yakın 
yıllara gelinceye kadar yetersiz durumda 
bulunan demiryolu ağı, 1992 yılında ger
çekleştirilen Barselona Olimpiyatları se
bebiyle tamamen yenilenmiştir. ispan
ya'nın ekonomik gelişmesinde turizmin 
payı büyüktür. Ülke yumuşak iklimi; gü
neşli günlerinin fazlalığı, geniş kumsanı 
kıyıları, Madrid ve Barselona gibi büyük 
şehirlerindeki mimari eserleri, ayrıca son 
derece zengin bir kültür birikimine sahip 
eski "müslüman ispanya"daki Oranada 
(Gırnata). Sevilla (işbTiiye). Toledo (Tuleytu
la) gibi islam sanatının şaheserlerini ser
gileyen şehirleriyle her yıl 50 milyondan 
fazla turist tarafından ziyaret edilmek
te ve bu yoldan 25 milyar doları aşkın 
( ı 995) bir gelir sağlanmaktadır. 

İspanya'nın ihracatında üzüm, zeytin, 
zeytinyağı, turunçgiller, demir, bakır, civa 
başta gelir ve bunlar en çok Fransa, Al
manya ve İtalya'ya satılır. ithal ettiği 
ürünler arasında çeşitli makineler. ham 
petrol ve taşıtlar önemli yer tutar ve bun
lar da daha çok Almanya. Fransa, i talya, 
İngiltere ve Japonya'dan satın alınır. 
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li] DİA 

ll. TARİH 

ispanya'nın yazılı tarihi milattan önce 
1 000 yıllarına kadar uzanır. Finike ve Yu
nan kolonilerinin kurulmasıyla (m.ö. 1 100) 
tarih sahnesindeki yerini almaya başlayan 
ispanya, milattan önce 206'ya kadar de
vam eden Kartaca hakimiyeti esnasında 
Hannibal'in Roma'ya karşı verdiği müca
delede önemli bir yer tutar. Roma idare
sine girdikten sonra yerel halkın (iberler) 
ayaklanmaları uzun zaman devam ettiy
se de Roma kültür dünyasına katılım ge
niş ölçüde sağlandı ve buradan Seneca, 
Lukan, Martial gibi düşünür ve yazarlar: 
Trajan. Hadrianus ve Büyük Theodosios 
gibi imparatorlar çıktı. Bütün Roma top
raklarında yer etmeye başlayan Hıristi-

yanlık bir süre sonra İspanya'da da tu
tundu: burası IV ve V. yüzyıllarda birçok 
konsilin toplanma yeri oldu. 

Kavimler göçü sırasında önce Frank
lar'ın (m.s. 256). ardından Alanlar, Süev
ler ve Yandallar'ın akıniarına maruz kal
dı (409) . Yarımadayı istila eden Vizigotlar 
(Batıgotlar) büyük bir kısmını idareleri al
tına aldılar ( 415). Zamanla Hır_istiyanlığı 
kabul ederek bölge halklarının kültürü 
içinde eridiler. Kralların seçimle iş başına 
geldiği Yizigotlar Devleti asillerin ve kili
senin nüfuzu altında istikrarlı bir siyasi 
idare kurarnadı ve İspanya Kuzey Afrika'
ya kadar yayılmış olan müslümanların he
defi haline geldi. 711 'de Kuzey Afrika Va
lisi Musa b. Nusayr ve Tarık b. Ziyad ta
rafından yürütülen Araplar'ın fetih giri
şimi Kral Roderich'in yenilmesiyle sonuç
landı: ardından da yarımadanın ele geçi
rilmesi tamamlandı. 

Emevi hanedanının Abbasiler tarafın
dan yıkılınası üzerine Abdurrahman İs
panya'da bir Emevi Devleti kurmuş (756) 
ve lll. Abdurrahman döneminde ayrı bir 
halifelik ilan edilmiştir (929). Müslüman 
olanların (müvelledGn) dışında kalan hıris

tiyan ahali (muahidGn) zamanla islam'ın 
günlük hayatı, adet ve kültürünü ve Arap 
dilini kabul etmiştir (müsta'rib). 

ispanya'nın kuzeybatısındaki dağlık 
bölgelerde bulunan hıristiyan prenslik
ler bir araya gelip Araplar' ı yenerek As
turya'da bir krallık kurmayı başardılar 
(718). lll. Alfonso zamanında (866-909) 
Galicia (Cilllkıye) ve Le6n (LiyQn) ele ge
çirildi ve idari merkezin Le6n'a nak
liyle 925'te Le6n Krallığı kuruldu. Frank 
Kralı Charlemagne'ın 778'de Kuzeydoğu 
İspanya istikametinde ilerlemesi üzerine 
merkezi Barselona (BerşeJQne) olan İspan
yol Sınır Kontluğu (Marea Hispanica) ortaya 
çıktı ( 80 I ) . Burada Barselona, Katalanya 
kontlukları veya Navarra (Neberre) Krallığı 
adlarıyla şekil bulan devletler. giderek İs
panya'nın kuzeybatı dağlık bölgelerinde
ki krallıkları ilhak etmeye başladılar. Na
varra 1 026'da Kastilya'yı ele geçirdi. Na
varra Krallığı ' nın ikiye ayrılması ile Ara
gon ve Kastilya krallıkları meydana geldi 
(1035). Bu küçükkrallıklar, iç karışıklıklar 
ve mücadelelerle zayıflayan ispanya'daki 
Arap hakimiyetine son verecek olan uzun 
süreli bir uğraş içine girdiler ve "yeniden 
fetih" anlamındaki "reconquista" hare
keti giderek hız kazandı. 

Reconquista hareketine karşı Güney İ s 
panya'daki küçük Arap emirlikleri (müJQ
kül-tavaif), Kuzey Afrika'da hüküm süren 
Murabıtlar'ı yardıma çağırdılar (ı 090-


